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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

Az elmúlt év tavaszán ünnepelte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az első önálló magyar szabadalmi hatóság megalapí-

tásának 120. éves jubileumát. A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénycikk alapján 1896. március 1-jén 

jött létre a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal. A több mint évszázadnyi hagyomány kötelez minket, és egyúttal komoly 

feladatokat is ró ránk. 

Meg kell őriznünk az elődök munkája által megalapozott bizalmat, amely hivatalunkat jelenleg is övezi. Számos generáció 

kiváló szakemberei dolgoztak azon, hogy ügyfélbarát iparjogvédelmi és szerzői jogi hatóság szolgálja a magyar gazdaság 

és társadalom igényeit. A tavalyi évben nyugdíjba vonuló korábbi elnök, dr. Bendzsel Miklós, és a hivataltól több évtizedes 

elkötelezett munka után távozó jogi elnökhelyettes, dr. Ficsor Mihály vezetése alatt a hivatal sikerekben és modernizációs 

eredményekben gazdag időszakot élhetett át. 

Nem elég azonban csak megőrizni a bizalmat, és ugyanolyan jól dolgozni, mint elődeink tették. A szellemi tulajdon védel-

mének rendszerét annak érdekében alkották meg, hogy az újdonságot, egyéni és eredeti műveket létrehozó személyek 

munkájukért megfelelő anyagi és erkölcsi elismerésben részesüljenek. Annak a hivatalnak, amelynek feladata, hogy ezen 

új és korábban még nem ismert alkotásokról véleményt alkosson, magának is szükségszerűen időről-időre változnia kell, új 

célkitűzéseket kell megfogalmaznia, és új feladatokat kell munkába vennie. Mindebben komoly kihívások várnak hivatalunk 

ez év elejétől átalakult vezetésére is. 

Bizakodásra adnak okot az elmúlt év eredményei, amelyekbe most kézben tartott kiadványunk szeretne rövid bepillantást 

nyújtani. Az iparjogvédelmi statisztikai trendek 2016-ban a hazai bejelentési aktivitás növekedéséről, a hatósági eljárásokban 

az átlagos átfutási idő és a függő ügyállomány csökkentését célzó hivatali erőfeszítések eredményeiről adnak számot.  

A nemzeti iparjogvédelmi, szerzői jogi és K+F-minősítési hatósági tevékenység előző évi mérlege, az elvégzett jogsza-

bály-előkészítés valamennyi munkatársunk elkötelezett munkájának az eredménye. Kiemelkedő nemzetközi vonatkozású 

eseményként adhatunk hírt a Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének 2016. július 1-jei megkezdéséről; az első féléves 

eredmények élénk közép-európai bejelentői érdeklődésről tanúskodnak. 

A hivatal feletti felügyeleti jogköröket 2016 decemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, ami lehetőséget nyújt 

arra, hogy a jövőben még hangsúlyozottabban tudjuk megjeleníteni a szellemitulajdon-védelem innovációösztönző szere-

pét, és ezért aktívan fel is tudjunk lépni. Ezen törekvésünk összecseng a szellemi tulajdon 2017. évi világnapja alkalmából  

a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által megfogalmazott üzenettel: „Az innováció jobbá teszi az életünket”  

(„Innovation – Improving Lives”).

Igen, az innováció egészségesebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé teheti életünket, de ehhez szükség van mindannyi-

unk hozzájárulására is. Ahogyan azt Friedensreich Hundertwasser megfogalmazta: „Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy 

álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.” Hivatalunk számára pedig egyértelmű a feladat: a magunk 

eszközeivel segítenünk kell, hogy el is érkezzen hozzánk egy új és élhetőbb világ.

Dr. Łuszcz Viktor
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FOREWORD 
OF THE 
PRESIDENT
Last spring the Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) celebrated the 120th anniversary of the establishment of the 

first autonomous Hungarian patent authority. The Hungarian Royal Patent Office was founded on 1st March 1896 pursuant 

to Act XXXVII of 1895 on Patents for Inventions. This tradition, which goes back to more than a century, needs to be cher-

ished and at the same time compels us to perform our tasks with professionalism.

We must preserve the trust which was earned by our predecessors and has been maintained ever since by HIPO. Several gen-

erations of outstanding experts worked on the development that has by now resulted in a user-friendly industrial property 

and copyright authority serving the needs of Hungarian economy and society. Under the leadership of our former President, 

Miklós Bendzsel, who retired last year, and Vice-President for Legal Affairs, Mihály Ficsor, who left the Office after several 

decades of committed work, HIPO experienced a period which was rich in achievements and modernisation results.

It is not enough, however, to merely preserve this trust and maintain the high quality of work of our predecessors. The 

intellectual property protection system was established in order to reward the persons creating novel, individual and original 

works with due financial and moral recognition for their activities. HIPO itself, whose task is to form an opinion on novel and 

previously not known creations, should necessarily change with the times, and it should define new goals and take new tasks 

upon itself. In all these activities serious challenges await HIPO’s management, which was renewed at the beginning of this year.

The results of last year are encouraging, and the aim of this publication is to give a short account of them. The industrial 

property statistics of 2016 show an increase in domestic applications, reduced average pendency times of proceedings, and 

the results of our efforts to decrease the backlog of pending cases. Last year’s balance of the national industrial property 

protection, copyright and official R&D assessment activities, as well as the preparatory work for new legislation bear witness 

to the committed work of our entire staff. We may also consider the commencement of operation of the Visegrad Patent 

Institute on 1st July 2016 as an outstanding event of international importance; the figures of the first six months attest to a 

keen interest among Central European applicants.

Since December 2016 the right of supervision over HIPO has been exercised by the Ministry for National Economy, which 

offers us the opportunity to lay stronger emphasis on the innovation fostering role of intellectual property protection in the 

future, as well as to promote the achievement of this goal proactively. Our endeavours coincide with the message formulat-

ed by the World Intellectual Property Organization (WIPO) for the World IP Day in 2017: ‘Innovation - Improving Lives’.

Surely innovation could make our lives healthier, safer and more comfortable. However, in order to attain this objective we 

all need to make a contribution. As Friedensreich Hundertwasser put it: ’When we dream alone it is only a dream, but when 

many dream together it is the beginning of a new reality.’  For our Office the task is clear: with the means at our disposal we 

must facilitate the arrival of a new and more liveable world.

Viktor Łuszcz 
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: 

SZTNH vagy hivatal) a gazdaság, a tudomány és a kultúra 

szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon védel-

méért felelős országos hatáskörű kormányhivatal. Hatás-

köre kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, 

továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével 

kapcsolatos feladatokra. 

A hatósági tevékenységet 2016-ban az ügyfélközpontú 

ügyintézés jellemezte, a hivatal törekedett az eljárások 

átfutási idejének a csökkentésére, illetve szinten tartására, 

valamint a folyamatban levő ügyállomány feldolgozá-

sára. A feladatokat a nemzetközi és hazai előírásokkal 

összhangban látta el, szakmai tevékenységére az erős 

stratégiai és minőségcentrikus szemlélet volt jellemző. 

Az SZTNH az ISO 9001:2008 minőségirányítási, az ISO/IEC 

20000-1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási és az ISO/

IEC 27001:2014 információbiztonsági szabvány szerint 

működik. A munkavégzés magas színvonaláról a független 

nemzetközi tanúsító szervezet által 2010 óta évente vég-

zett ISO-audit, valamint a nemzetközi és a hazai partnerek 

visszajelzései tanúskodtak.

Külső környezeti feltételek hatására szinte minden oltalmi 

forma esetében növekedett a nemzeti eredetű bejelen-

tési aktivitás, valamint emelkedett a Magyarországon 

hatályosított európai szabadalmak, a K+F-tevékenységre 

vonatkozó előminősítési kérelmek, továbbá az önkéntes 

műnyilvántartásba vett művek száma.

The Hungarian Intellectual Property Office (hereinafter 

’HIPO’ or ’Office’) is a government office with nationwide 

competence and it is responsible for the protection of the 

intangible assets of the economy, science and culture, thus 

the protection of intellectual property. The competence  

of the Office covers all areas of industrial property, the 

field of copyright, as well as the tasks relating to the  

assessment of research and development activities.

In 2016 the official activities of HIPO were characterized  

by user-friendly administration, as well as by further 

efforts to reduce and stabilise pendency times of the pro-

ceedings and to process the stock of pending cases.  

The Office performed its tasks in compliance with inter-

national and national regulations, and its professional 

activities were characterized by a strong strategic and 

quality-oriented vision. The Office operates in accordance 

with the ISO 9001:2008 Quality Management,  

the ISO/IEC 20000-1:2013 IT Services Management and the 

ISO/IEC 27001:2014 Information Security standards.  

The high quality of the Office’s work was confirmed by the 

annual ISO audits conducted since 2010 by an independent 

international certification body and by our international 

and domestic partners.

As a result of a change in external circumstances there 

has been an increase in national application activities for 

almost all protection titles, and there has also been  

an increase in the number of European patents validat-

ed in Hungary, in requests for preliminary assessment 

concerning R&D activities and in works entered into the 

voluntary register of works.
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1.IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁGI 
TEVÉKENYSÉG

Hazánkban hatályos oltalmak
A Magyarországon hatályos oltalmakra a hazai szerveze-

teknek, vállalkozásoknak, egyéneknek gazdálkodási és K+F 

tevékenységük során figyelemmel kell lenniük. A hatályos 

szabadalmak száma 2016 végén 23 782 volt, közel 9%-kal 

több a 2015. év végi értéknél. A növekedést elsősorban 

a hatályos európai szabadalmak számának emelkedése 

(14%) idézte elő. 

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évek 

55 ezres szintjén maradt. Az európai uniós védjegyek terén 

mintegy 10%-os gyarapodás volt regisztrálható, a nemzet-

közi (madridi rendszerű) védjegyek állománya pedig 106 

ezerről 94,5 ezerre, azaz 10%-kal mérséklődött, többek 

között az uniós védjegyrendszer elszívó hatása miatt. 

A hatályos nemzeti használati és formatervezési- 

minta-oltalmak száma valamelyest csökkent. Az év végén 

852 nemzeti használatiminta-oltalom és közel 4 ezer  

nemzeti formatervezésiminta-oltalom volt hatályban.  

A hazánkra is hatályos közösségi formatervezési minták 

száma tovább növekedett.

OFFICIAL INDUSTRIAL 
PROPERTY ACTIVITY

Protections valid in Hungary
In the course of their economic, research and development 

activities organisations, enterprises and individuals estab-

lished in Hungary have to take into account protections 

valid in Hungary. There were 23 782 valid patents at the 

end of 2016, which is a nearly 9% increase over the 2015 

number. This increase was due primarily to the growth 

of valid European patents (14%).  

The number of valid national trade marks, around  

55 thousand, remained at the level of the previous years. 

In the area of European Union trade marks we could see a 

growth of about 10%, the number of international (under 

the Madrid system) trade marks, decreased from 106 thou-

sand to 94.5 thousand, thus by 10%, partly because of the 

draining effect of the European Union trade mark system.  

There was a slight decrease in the number of valid nation-

al utility model and design protections. At the end of the 

year there were 852 valid national utility model protec-

tions and nearly 4 thousand valid national design protec-

tions. The number of Community design protections, valid 

also in Hungary, showed a further increase.
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Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek
Requests for validation of European patents in Hungary
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Az európai szabadalom magyarországi hatályosítása iránti 
kérelmet benyújtók származási országa szerinti megoszlás
Breakdown of requests for validation of European patents by country of origin of right holders
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Number of valid protections in Hungary broken down by main titles of protection 
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Nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések és hatósági eljárások
Patent applications filed via the national route and official proceedings 

Folyamatban levő szabadalmi ügyek
Pending patent cases

Nemzeti úton benyújtott, befejezett szabadalmi bejelentések átlagos átfutási ideje
Average pendency time of concluded patent applications which were filed via the national route 
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Szabadalmi hatósági tevékenység
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent  

Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ csaknem 

bármely országára kiterjedően indítható szabadalmi be-

jelentés. Ezek száma évről évre emelkedik. 2016-ban már 

több mint 233 ezer ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi 

Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property  

Organization, WIPO). Ezeknek csak kis hányada eredmé-

nyez az eljárás későbbi szakaszában Magyarország terüle-

tére is kiterjedő oltalmat.

Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadal-

mi Egyezmény (ESZE, European Patent Convention, EPC) 

alapján 38 szerződő tagállamban nyílik lehetőség. Többek 

között az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) új teljesít-

ményértékelési rendszerének bevezetése nyomán 2016-ban 

ugrásszerűen, mintegy 40%-kal növekedett a megadott 

európai szabadalmak száma a 2015. évihez képest, meg-

haladva a 95 ezret. A megadások számának növekedése 

következtében 21%-kal, 4342-re emelkedett a magyaror-

szági hatályosítás iránti kérelmek száma.

A magyar gazdaság szerkezeti adottságaival összhangban 

a hazánk iránt érdeklődő, európai szabadalmaik magyar-

országi hatályosítása iránti kérelmet benyújtó jogosultak 

2016-ban is legnagyobb arányban németországi és ameri-

kai egyesült államokbeli székhellyel rendelkeztek.

A szabadalmi területen a nemzeti úton benyújtott szaba-

dalmi bejelentések  száma 5%-kal haladta meg  a 2015. 

évit, ezen belül több mint 8%-kal tovább növekedett  

a hazai eredetű szabadalmi bejelentői aktivitás. Ez a növe-

kedés az uniós és hazai finanszírozású pályázati tevékeny-

ségnek tudható be.

A nemzeti úton indított eljárások keretében 1094 sza-

badalmi ügy fejeződött be, ami az előző évihez hasonló 

nagyságrendet jelent. Az SZTNH erőfeszítéseinek ered-

ményeként az elmúlt években tovább csökkent a függő 

(folyamatban levő) szabadalmi ügyállomány: 2016 végén 

16%-kal kevesebb nemzeti úton benyújtott szabadalmi ügy 

volt folyamatban, mint egy évvel korábban. A megadások 

kis száma (271) a függő ügyállomány sikeres lecsökkenté-

sével, valamint a korábbi évek kedvezőtlenebb bejelentési 

számaival áll összefüggésben. A nemzeti szabadalmi ügyek 

tárgyévi befejezéséből egynegyed (25%) végződött  

az oltalom megadásával.

Official Administration  
In Patent Matters
Under the Patent Cooperation Treaty (PCT) applications 

may be filed with effect for almost any country in the 

world, and the number of such applications increases 

from year to year. In 2016 the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) registered already more than  

233 thousand PCT applications. However, only a small pro-

portion of these results, at a later phase of the proceedings, 

in protection extending also to the territory of Hungary.

European patents may be obtained under the European 

Patent Convention (EPC) in 38 Contracting States. In 2016, 

the number of granted European patents increased sharp-

ly, by some 40% compared to 2015, and exceeded  

95 thousand, as a result, among others, of a new per-

formance evaluation system introduced in the European 

Patent Office (EPO). Due to this increase in granted  

patents, requests for validation showed an increase  

of 21%, reaching the number of 4342. 

Corresponding to the structure and conditions of the 

Hungarian economy, most right holders interested in our 

country and filing requests for the validation of their Euro-

pean patents had their seat, as in the previous years also in 

2016, in Germany and the United States.

In the field of patents the number of patent applications 

filed via the national route  exceeded by 5% the number 

filed in 2015, and within this category, the activity of do-

mestic applicants increased further by more than 8%. This 

increase can be attributed to activities related to  

EU tenders and domestically financed tenders. 

1094 patent cases, filed via the national route, were con-

cluded in 2016, and this number is similar to that of last 

year’s. Due to the efforts of HIPO, the stock of pending 

patent cases was further reduced: at the end of 2016 16% 

fewer patent cases, filed via the national route, were 

pending than a year earlier. The small number of granted 

patents (271) can be explained by the successful reduction 

of pending cases and by the unfavourable number of 

applications filed in previous years. From among all appli-

cations filed via the national route a quarter (25%) ended 

with the granting of patent protection.

1 A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések tartalmazzák a hazai 
eredetű bejelentéseket, a közvetlenül benyújtott külföldi szabadalmi 
bejelentéseket és a nemzeti szakaszba lépett nemzetközi szabadalmi 
rendszerben (PCT) benyújtott bejelentéseket.

1Patent applications filed via the national route include applications 
of domestic origin, directly filed foreign patent applications and PCT 
applications which entered the national phase.
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A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb szakterületek szerint 
Breakdown of patents valid in Hungary by most popular sectors

Nemzetközi együttműködések keretében  
Magyarországot célzó és nemzeti úton benyújtott védjegybejelentési ügyek főbb adatai
Main figures of trade mark applications aiming at Hungary under international cooperations
and filed via the national route 

Használatiminta-oltalmi bejelentések  
és az oltalom megadására irányuló eljárások
Utility model applications and proceedings 
for granting protection

Nemzeti formatervezésiminta-oltalom  
lajstromozására irányuló eljárások 
Proceedings for the registration of national 
design protection 
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Műszerek
Instruments and appliances

4.
Vegyészet - kivéve gyógyszer
Chemistry  
- without pharmaceuticals

5.
Fém termékek - kivéve gépek
Metal products  
- without machines
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Az előző évhez képest sikerült tovább csökkenteni a sza-

badalom megadására irányuló eljárások átlagos átfutási 

idejét. Ezek az átlagos átfutási idők nemzetközi viszony-

latban is nagyon kedvezőnek tekinthetők. A nemzeti úton 

indított, befejezett bejelentések esetében a nettó (hivatali) 

átfutási idő  18%-kal volt rövidebb az előző évinél.  

Az átlagos átfutási idők további csökkenése nem várható  

a törvényben előírt, a hivatalra nézve kötelező, a bejelen-

tők számára pedig gazdasági megfontolások miatt kihasz-

nált határidők miatt.

A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari 

szabadalmak álltak az első helyen. Mind a nemzeti úton 

megadott, mind a hatályosított európai szabadalmak 

tekintetében ez a szakterület volt a listavezető. A hazánk-

ban hatályos szabadalmi oltalmak 35%-a erre az ágazatra 

összpontosult. Ezt követte az egyéb berendezés kategória 

10%-os és a műszerek szakterület 8%-os részaránnyal.

A legtöbb hatályos, nemzeti úton megadott szabadalom-

mal rendelkező jogosultak voltak: a Bayer Intellectual 

Property GmbH, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. és a Richter 

Gedeon Nyrt. A legtöbb hazánkban hatályosított európai 

szabadalommal a BASF SE, a QUALCOMM INCORPORATED 

és az F. HOFFMANN-LA ROCHE AG rendelkezett. A hazai 

jogosultak közül a Richter Gedeon Nyrt.-nek volt a legtöbb 

Magyarországon hatályos európai szabadalma.

Mintaoltalmi hatósági tevékenység
A használatiminta-oltalmi bejelentések száma 22%-kal, 

a nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi 

bejelentéseké 35%-kal, a bennük foglalt mintáké pedig 

27%-kal haladta meg a 2015. évit. A függő ügyállomány 

növekedése belső kapacitáshiányra vezethető vissza. 

A Magyarországra is kiterjedő hatállyal benyújtott kö-

zösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 

meghaladta a 24 ezret, a bennük foglalt minták száma 

pedig a 90 ezret.

2 A nemzeti úton benyújtott szabadalom megadására irányuló eljárás 
átlagos átfutási idejének számításánál megkülönböztetjük azokat  
az időtartamokat, amikor „a labda a bejelentőnél, illetve a hivatalnál 
volt”, vagyis a „bruttó” és „nettó” átfutási időket. A bruttó átfutási idő 
a nemzeti úton benyújtott szabadalom megadására irányuló eljárás teljes 
ügyintézési ideje. A nettó átfutási idő az eljárás ügyintézési idejéből  
a hivatali ügyintézés átlagos ideje, tehát „a labda a bejelentőnél, illetve  
a hivatalnál volt”. Az átlagos átfutási idő mindkét esetben magában 
foglalja a közzétételig kötelező 18 hónapos várakozási időtartamot.

In comparison to last year the Office succeeded to further 

reduce the average pendency time of patent granting pro-

ceedings. The resulting average time frames can be consid-

ered very good, also by international standards. In the case 

of applications filed and concluded via the national route 

the net pendency time (in the Office) was 18%  shorter 

than in the previous year. One cannot expect further de-

creases of the average pendency times owing to time limits 

which are laid down in legislation, are obligatory for the 

Office and are fully made use of by the applicants because 

of economic considerations.

Regarding technical fields, most patents were granted for 

pharmaceutical inventions. This technical field headed the 

list both for patents granted via the national route and for 

validated European patents. In fact, 35% of all valid do-

mestic patents are concentrated in the area of pharmaceu-

ticals. This was followed by other equipment with a share 

of 10%, and instruments and appliances with 8%.

Patent proprietors holding most valid patents granted via 

the national route were the following: Bayer Intellectu-

al Property GmbH, EGIS Pharmaceutical Plc. and Richter 

Gedeon Plc. BASF SE, QUALCOMM INCORPORATED and  

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG held most European patents 

validated in Hungary. From among domestic patent pro-

prietors Richter Gedeon Plc. held the greatest number of 

European patents validated in Hungary.

Official Administration in The Utility 
Model and Design Area
The number of utility model applications exceeded the 

previous year’s number by 22%, the number of design 

applications via the national route by 35% and the number 

of utility models and designs included therein by 27%. The 

increase in the stock of pending cases can be attributed to 

a lack of capacity within the Office. 

The number of Community design applications, the terri-

torial scope of which extends also to Hungary, exceeded 

24 thousand and the designs included therein exceeded 90 

thousand.

2 When calculating the average pendency time of proceedings for granting 
a patent via the national route, we differentiate between those periods 
during which ”the ball is in the applicant’s or in the Office’s court”, that is 
to say ’gross’ and ’net’ pendency times. Gross pendency time is the whole 
duration of the granting of a patent via the national route. Net pendency 
time is the average duration of proceedings by the Office, thus the time 
period when ”the ball was in the Office’s court”. The average pendency 
time includes in both cases the obligatory 18 months’ waiting period 
before publication.
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Védjegyhatósági tevékenység
A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 

16%-kal múlta felül a 2015. évit. Ehhez a kedvező gazdasá-

gi konjunktúra mellett a TradeMarker elnevezésű promóci-

ós kampány is hozzájárulhatott. A hivatal 3823 –  

a 2015. évinél 6%-kal több – ügyet fejezett be. A nemzeti 

védjegy lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó 

ügyintézési ideje 27,5 hét (6,3 hónap) volt. Ez az idő tartal-

mazza a meghirdetés három hónapos és a kutatási jelentés 

kiküldésétől számított egy hónapos időtartamot is.

Az ügyfelek részéről érdeklődés mutatkozott az ún. gyorsí-

tott eljárások és a különleges gyorsított eljárások iránt.  

Ez utóbbi eljárás vonzerejét változatlanul a rendkívül 

rövid, másfél hónapos átfutási idő adja.

A Magyarországon hatályos nemzeti védjegyoltalmak szá-

ma 2016 végén 55 242 volt, ami az előző évi mennyiségnek 

felelt meg. Emellett 94,5 ezer volt a hazánkban hatályos 

nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek 

száma, továbbá a hazánkra is kiterjedő hatállyal lajstro-

mozott európai uniós védjegyek összesített állománya 

meghaladta az egymilliót.

A lajstromozott nemzeti védjegyek közel kétharmadának 

magyar volt a jogosultja. A külföldi jogosultak döntően 

amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, né-

met, svájci és japán székhellyel rendelkeztek.

A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel 

rendelkező jogosultak: a Richter Gedeon Nyrt., az Egis 

Gyógyszergyár, a Glaxo Group, a Magyar Telekom Nyrt.  

és a Borsodi Sörgyár Kft. A százévesnél idősebb védjegy-

gyel rendelkező jogosultak száma 53 volt. Ilyen a német 

DaimlerChrysler, a Kodak, a Telefunken és az Osram, az 

amerikai egyesült államokbeli Johnson & Johnson, vala-

mint a magyar Richter Gedeon, Chinoin és Egis. 

A WIPO Nemzetközi Irodájához közel 1300 − hazánkat is 

megjelölő − nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybeje-

lentés érkezett, ami kevesebb a 2015. évinél. A nemzetközi 

védjegybejelentések elbírálásának átlagos ideje  

a korábbi kedvező szinten maradt (20,6 hét). A hivatal 

1510, Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegy-

bejelentés és nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom 

utólagos kiterjesztésére irányuló eljárást fejezett be. 

Az európai uniós védjegy intézménye lehetővé teszi, hogy 

egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással az Európai 

Unió összes tagállamának területére nézve védjegyol-

talmat lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedő 

hatállyal lajstromozott európai uniós védjegyek száma 

évről évre növekszik: 2016-ban 135 ezer európai uniós 

védjegybejelentést fogadott és 126 ezer ilyen védjegyet 

lajstromozott az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 

(European Union Intellectual Property Office, EUIPO), ami 

közel 4%-kal, illetve 15%-kal volt több az előző évinél.

Official Trade Mark Administration
Trade mark applications filed via the national route 

exceeded by 16% the number of those filed during the 

previous year. Over and above certain favourable eco-

nomic circumstances, the promotion campaign entitled 

TradeMarker could also have contributed to this result. 

The Office concluded 3823 cases, an increase of 6% over 

2015. The gross average pendency time of applications for 

registration as a national trade mark was 27.5 weeks (6.3 

months). This time frame includes the 3 months period 

before the publication and the one month period from the 

sending of the search report. 

Clients showed an interest in so-called accelerated and 

particularly accelerated procedures. The latter’s attraction 

continues to be its very short, 45 days’ pendency time.

The number of valid national trade marks in Hungary was 

55 242 at the end of 2016, a number that corresponds to 

the previous year’s figure. In addition, the number of valid 

international trade marks (under the Madrid Agreement) 

was 94.5 thousand, and the total number of European 

Union trade marks, the territorial scope of which extends 

to Hungary as well, exceeded one million. 

Most registered national trade marks were held by the 

following right holders: Richter Gedeon Plc., Egis Phar-

maceutical Plc., Glaxo Group, Hungarian Telekom Plc. and 

Borsodi Brewery Ltd. 53 of the right holders had a trade 

mark more than a hundred years old. They included the 

German DaimlerChrysler, Kodak, Telefunken and Osram, 

the American Johnson & Johnson, as well as the Hungarian 

Richter Gedeon, Chinoin and Egis. 

In 2016 the International Bureau of WIPO received nearly 

1300 international trade mark applications (under the 

Madrid system) designating also Hungary, which is less 

than during the previous year. The average pendency time 

of international trade mark applications remained at the 

earlier favourable level of 20.6 weeks. Last year the Office 

concluded 1510 proceedings related to the subsequent 

extension of protection resulting from international trade 

mark applications and international registrations designat-

ing Hungary. 

The institution of the European Union trade mark enables 

us to obtain trade mark protection through a single 

application and procedure for the territory of all Member 

States of the European Union. The number of registered 

European Union trade marks, the territorial scope of which 

extends also to Hungary, is increasing from year to year: 

in 2016 the European Union Intellectual Property Office  

(EUIPO) received 135 thousand applications for EU trade 

marks and registered 126 thousand such trade marks (which 

was 4% and 15% more than during the previous year). 
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2.K+F-MINŐSÍTÉSI HATÁSKÖR

Hatósági eljárás keretében kérhető az SZTNH-nál egy adott 

projekt kutatás-fejlesztési tevékenységként való előzetes 

minősítése, továbbá a hivatal – az adóhatóság, más hatósá-

gok és bíróságok, valamint harmadik személyek megke-

resésére – szakértőként működik közre olyan szakkérdések 

eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek K+F-ként való 

minősítését érintik. 

A hivatal K+F-minősítési ügyterhének túlnyomó részét, 

mintegy háromnegyedét a hatósági tevékenység kere-

tében végzett előzetes minősítési kérelmek jelentették. 

Rekordmennyiségű (666) ilyen ügy érkezett be, ami több 

mint négyszerese a 2015. évinek. A kérelmek szinte kizáró-

lag az európai uniós finanszírozású pályázati felhívásokhoz 

kapcsolódtak, és 88%-ban műszaki jellegű ügyek minősíté-

sét kérték az ügyfelek. A lezárt előminősítési ügyek  

75%-ára vonatkozóan adott ki a hivatal pozitív, a K+F 

tartalmat megerősítő határozatot.

Az előrejelzésekkel összhangban csökkent az adóhatóság-

tól érkezett megkeresések száma, mivel az adóhatóság 

részére végzett szakértői munka túlnyomó többsége az 

innovációs járulékhoz kapcsolódóan igénybe vehető ked-

vezményt érintette, amely kedvezmény 2011. december 

31-gyel megszűnt. 

Az SZTNH más hatóságok, bíróságok és harmadik szemé-

lyek megkeresésére is ellátott szakértői tevékenységet. 

Ezt a lehetőséget döntően vállalkozások vették igénybe. 

Ez 98%-ban műszaki ügyek bírálatát jelentette, és a lezárt 

ügyek 85%-ára vonatkozóan született a K+F tartalmat 

megerősítő vélemény. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szó-

ló 2014. évi LXXVI. törvény 2016. évi módosítása alapján 

2017-től a meghatározott jogosultsági feltételeknek meg-

felelő nagyvállalkozások egy adott adóévre vonatkozóan 

kérhetik a hivataltól az adóévben megvalósított fejlesztési 

tevékenységeikre a projektcsoport-minősítést is.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 

szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2016. decemberi 

módosításának eredményeként a kormány által a nagy-

vállalatok K+F projektjeinek megvalósításához nyújtott 

egyedi támogatás feltétele, hogy a támogatást igénylő 

rendelkezzen az SZTNH minősítésével.

COMPETENCE TO ASSESS R&D 
ACTIVITIES

Within the framework of an official procedure one can 

request HIPO to give a preliminary assessment of wheth-

er specific projects qualify as research and development 

activity, furthermore the Office – at the request of the tax 

authority, other authorities, the courts and third parties – 

acts as an expert in deciding technical questions having an 

impact on whether certain activities qualify as R&D or not.   

The overwhelming part, approximately three-fourths of 

the R&D assessment caseload of the Office concerned 

dealing with requests for preliminary assessment in offi-

cial proceedings. A record number of such requests (666) 

were received, more than four times that of the corre-

sponding number in 2015. These requests related almost 

exclusively to calls for tenders financed by the European 

Union, and clients asked for the assessment of technical 

matters in 88 % of the cases. The Office issued a positive 

decision in 75% of the concluded preliminary assessment 

cases, thus confirming the R&D content of the activities in 

question.

As previously forecast, the number of requests from the 

tax authority diminished, because the overwhelming ma-

jority of expert opinions for the tax authority concerned 

a tax allowance that could be used in connection with the 

innovation contribution, which allowance ceased to exist 

as of 31 December 2011. 

HIPO acted as an expert at the request of other authori-

ties, the courts and third parties as well. This option was 

used mainly by enterprises. In 98% of the cases this meant 

the assessment of technical matters, and in 85% of the 

completed assessments the opinion issued by the Office 

confirmed the R&D content. 

On the basis of a 2016 amendment to Act LXXVI of 2014 

on Scientific Research, Development and Innovation, as of 

2017 large enterprises complying with certain eligibility 

criteria may request from the Office the granting, for the 

term of one tax year, the status of a project group for their 

development activities realised in the given tax year.  

In accordance with an amendment to Government Decree 

210/2014. (VIII. 27.) on the Utilisation of the Earmarked 

Appropriations for Investment Promotion, enacted in 

December 2016, the precondition for the Government to 

grant specific cash subsidies for the implementation of the 

R&D projects of large enterprises is an assessment by HIPO 

confirming that the applicant’ projects qualify as R&D. 
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Előzetes K+F-minősítési ügyek száma
Number of cases involving the preliminary assessment of R&D content

Más hatóságtól, bíróságtól, harmadik féltől érkezett megkeresés alapján indult szakértői vélemények
Expert opinions prepared pursuant to requests received from other authorities, the courts or third parties
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3.JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megalkotá-

sának vagy módosításának előkészítése fontos hivatali te-

vékenység. Az elmúlt évi jogszabály-előkészítési feladatok 

közül a következők emelhetők ki:

Megtörtént az Európai Parlament és a Tanács szerzői és 

szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és  

a zeneművek belső piacon történő online felhasználásá-

nak több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről 

szóló 2014/26/EU irányelvének törvényi és rendeleti szintű 

átültetése a magyar jogba. Az átültetés nyomán a közös 

jogkezelési rendszer  hazánkban differenciálttá vált, amely 

körülménynek köszönhetően bővülhet a Magyarországon 

jogkezelést végző szervezetek száma, és megjelenhetnek 

az ún. független jogkezelő szervezetek a magyar piacon.  

E módosítás a felhasználók közös jogkezeléssel kapcsolatos 

helyzetét is érinti, továbbá szorosabb együttműködést irá-

nyoz elő az Európai Gazdasági Térség államaiban e téren 

működő felügyeleti hatóságok között. 

Mérföldkövet jelentett az európai uniós védjegyrendszer 

megreformálására irányuló jogalkotási folyamat lezárása: 

az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az ún. Védjegy 

Rendelet (a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK 

tanácsi rendelet) és az ún. Védjegy Irányelv (a védjegyekre 

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló új 

2015/2436 EU irányelv) átdolgozott, illetve módosított 

szövegeit. A Védjegy Rendelet módosítása 2016. március 

23-án lépett hatályba, egyes rendelkezései hatálybalépésé-

nek napja pedig 2017. október 1-je. A Védjegy Irányelvben 

foglaltakat a tagállamok 2019. január 14-ig, illetve egyes 

rendelkezések tekintetében 2023. január 14-ig kötelesek 

átültetni nemzeti jogukba. Fontos feladatként jelentkezik 

a védjegyirányelv átültetésével, illetve a védjegyrendelet 

végrehajtásával kapcsolatos előzetes feladatok ellátása. 

Az EUIPO-val folytatott, a tagállami gyakorlatok összehan-

golását célzó együttműködés eredményeinek hazai végre-

hajtása többek között azt is eredményezte, hogy meg-

változtak a formatervezésiminta-oltalmi bejelentés alaki 

szabályai; elkészült az ezt szabályozó rendelet (a formater-

vezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól 

szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosítása).

PREPARATION OF DRAFT 
LEGISLATION

It is an important task of the Office to prepare draft 

legislation relating to intellectual property. From last year’s 

activities in this area the following are worth mentioning:

The legislator transposed Directive 2014/26/EU of the 

European Parliament and of the Council on collective 

management of copyright and related rights and mul-

ti-territorial licensing of rights in musical works for online 

use in the internal market into Hungarian law in the form 

of an Act and of a Decree. Following the transposition 

the system of collective rights management became more 

differentiated and, as a consequence of this, new rights 

management organisations, among others, so-called inde-

pendent management entities may appear on the Hungar-

ian market. This amendment also affected the situation of 

users in the area of rights management, and it provides as 

well for closer cooperation between the relevant super-

visory authorities of the States of the European Economic 

Area. 

The conclusion of the legislative process to reform the Eu-

ropean Union trade mark system represented a real mile-

stone: the European Parliament and the Council adopted 

the recast and amended texts of the so-called Trade Mark 

Regulation (Council Regulation 207/2009/EC on the Com-

munity trade mark) and the so-called Trade Mark Directive 

(the new Directive (EU) 2015/2436 to approximate the 

laws of the Member States relating to trade marks). Most 

amendments of the Trade Mark Directive entered into 

force on 23 March 2016, while other provisions will enter 

into force on 1 October 2017. Certain provisions of the 

Trade Mark Directive must be transposed by the Member 

States into their national laws by 14 January 2019, while 

other provisions by 14 January 2023. It is essential to do all 

the preparatory work for the transposition of the Directive 

and the implementation of the Regulation. 

The implementation in Hungary of the results of coopera-

tion within the framework of EUIPO aimed at the harmo-

nisation of Member States’ practices, and it brought about, 

among others, changes in the relevant decree on detailed 

formal requirements, that is to say an amendment to 

Decree No. 19/2001. (XI. 29.) IM of the Minister of Justice 

on the detailed formal requirements of applications for 

design protection.  
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Szakmai, társadalmi szervezetek és a felhasználók észre-

vételei alapján felülvizsgálatra került a használati minták 

oltalmának szabályozása (a használati minták oltalmáról 

szóló 1991. évi XXXVIII. törvény), és kidolgozásra került  

a szabályozás módosítása. A kodifikációs munka 2017-ben 

folytatódik.

Közreműködött a hivatal az elektronikus ügyintézés és  

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény hivatalt érintő rendelkezéseinek azo-

nosításában és a törvény végrehajtása érdekében szüksé-

ges kodifikációs javaslatok elkészítésében.

2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-

ló 2004. évi CXL. törvény pedig hatályát veszti. Erre  

tekintettel kiemelt feladat a hivatal előtti iparjogvédelmi 

és szerzői jogi eljárások, valamint a K+F-minősítési eljárá-

sok szabályainak egységes eljárási kódexbe foglalása.

The existing legislation on the regulation of utility models 

(Act XXXVIII of 1991 on the Protection of Utility Models) 

was reviewed based on the observations of professional 

and societal organisations, and of the users. The work on 

codification will continue in 2017. 

In connection with Act CCXXII of 2015 on the General 

Rules of Electronic Administration and Trust Services HIPO 

participated in identifying the provisions affecting the Of-

fice and in drawing up the necessary legislative proposals 

in order to implement the Act. 

On 1 January 2018 Act CL of 2016 on General Public 

Administration Rules will enter into force and Act CXL of 

2004 on the General Rules of Public Administration Proce-

dures and Services will cease to have effect. In view of this, 

it is a high priority task of the Office to prepare a single 

procedural code in which all industrial property, copyright 

and R & D procedures before the Office are included.
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4.A SZERZŐI JOGGAL 
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI 
ÜGYEK

A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és nyilván-

tartásával kapcsolatos feladatok ellátása 2011. január 

1-jétől tartozik a hivatal hatáskörébe. Ennek keretében 

az SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek – 

közhiteles – online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.

hu) vezetéséről, az adatok és dokumentumok frissítéséről. 

Kilenc közös jogkezelő egyesület szerepelt a hivatal nyil-

vántartásában 2016-ban: 

• ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 

• Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)

•  FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő  

Egyesülete 

•  HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága 

Egyesület 

•  Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő 

Egyesület (MAHASZ)

•  Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 

(MISZJE) 

•  Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ) 

•  Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók 

Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)

•  Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete

A közös jogkezelő szervezetek 35 nyilvántartási eljárást 

kezdeményeztek. Először került sor a módosított közös 

jogkezelési törvényben bevezetett, ún. független jogkeze-

lő szervezet nyilvántartásba történő bejegyzésére. A kilenc 

éves felügyeleti eljárás közül hat nem tárt fel intézke-

dést igénylő problémát.  A díjszabás-jóváhagyási eljárás 

keretében a 2016. szeptember 1-jei határidőig hét közös 

jogkezelő szervezet összesen 20 díjszabástervezetet nyúj-

tott be. Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztett 

és jóváhagyásra javasolt díjszabásokat – egy kivételével – 

jóváhagyta.

2006 óta áll rendelkezésre a hivatalban vezetett önkéntes 

műnyilvántartás, amely  a szerzőség igazolása kapcsán 

nyújt segítséget egyes szerzőknek és más jogosult ügyfe-

leknek. A nyilvántartás iránt minden évben növekedett  

az érdeklődés. A szolgáltatás bevezetése óta összesen 5490 

művet vett önkéntes műnyilvántartásba az SZTNH. 

Az árva  művek olyan alkotások, amelyek felhasználása 

azért ütközik nehézségbe, mert a művek jogosultja isme-

retlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, és a felhasználó 

tőle nem tud engedélyt kérni a jogszerű felhasználásra.  

E helyzet megoldása érdekében  2012-ben  az SZTNH ható-

sági feladatai közé került az árva művek felhasználásának 

engedélyezése. A hivatal a 2016-ban benyújtott nyolc ilyen 

kérelmet kivétel nélkül pozitívan bírálta el.

OFFICIAL COPYRIGHT-RELATED 
MATTERS

The tasks related to the supervision and registration of 

collective rights management organisations belongs to 

the competence of HIPO since 1 January 2011. Within the 

framework of these tasks, HIPO keeps a certified online 

register of collective rights management organisations 

(http://kjk.sztnh.gov.hu) and updates the registered data 

and the documents. In 2016, nine collective rights manage-

ment organisations were in the register: 

•  ARTISJUS Hungarian Bureau for the Protection of Au-

thors’ Rights 

•  Bureau for the Protection of Performers’ Rights (EJI)

•  FILMJUS Hungarian Society for the Protection of Au-

dio-visual Authors’ and Producers’ Rights 

•  HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual Artists 

•  Hungarian Record Industry Association (MAHASZ)

•  Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (MISZJE) 

•  Hungarian Alliance of Reprographic Rights (RSZ) 

•  MASZRE for the Reprographic Rights of Professional 

Non-fiction, Fiction Authors and Publishers

•  Reprographic Association of Newspaper and Periodical 

Publishers (Repropress)

The collective rights management organisations initiated 

35 registration proceedings in 2016. For the first time 

a so-called independent rights management organisa-

tion had been entered into the register pursuant to the 

amendment to the Act on Collective Rights Management. 

From among the nine annual supervision proceedings, in 

six it was found that no measures were necessary to ensure 

compliance. Within the framework of the procedure for 

the approval of tariff settings, and by the deadline of 

1 September 2016, seven collective rights management 

organisations introduced 20 proposals for setting tariffs. 

With the exception of one of them, the Minister of Justice 

approved all proposed tariffs submitted to him.

Since 2006 the Office keeps a voluntary register of works 

which can provide help to authors and other clients to 

prove their authorship. Interest in this voluntary register 

increased continuously from year to year. Since the start of 

the register all together 5490 works have been entered by 

HIPO into the voluntary register of works.

Orphan works are creations the right holders of which 

are unknown or are at an unknown place, so the would-

be user cannot ask permission for legal use. In 2012 HIPO 

received the competence to authorise the use of orphan 

works. All eight applications for use filed with the Office in 

2016 were granted permission without exception.
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Önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmek 
Requests for works to be entered into the voluntary register of works
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5.INTENZÍV NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK

A nemzetközi együttműködés keretében az SZTNH részt 

vesz az Európai Szabadalmi Egyezményből és az európai 

uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlásában,  

az ebből fakadó kötelezettségek ellátásában, közreműkö-

dik a Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében folyó 

nemzetközi szakmai tevékenységben, valamint aktív szere-

pet tölt be a  regionális és bilaterális szellemitulajdon-vé-

delmi együttműködésben. 

Fontos eredmény a négy visegrádi ország, a Cseh Köztár-

saság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák 

Köztársaság által alapított közép-európai regionális 

nemzetközi szabadalmi hatóság,  a Visegrádi Szabadalmi 

Intézet (VSZI) működésének megkezdése 2016. július 1-jén.   

A budapesti székhelyű VSZI a részt vevő visegrádi országok 

és egyes szomszédos államok feltalálói és vállalkozásai 

számára az eddigieknél előnyösebb feltételekkel teszi 

lehetővé a globális szabadalmi rendszerbe történő bekap-

csolódást. A szabadalmi bejelentők és az iparjogvédelmi 

képviselők jelentős érdeklődést mutatnak az intézmény 

iránt. Első féléves működése során 70 nemzetközi kutatási 

kérelmet, 58 szabadalmi bejelentést fogadott, valamint  

14 nemzetközi kutatási jelentést bocsátott ki. A nemzetkö-

zi szabadalmi bejelentések 36%-a magyar eredetű volt.  

A kérelmek felénél a bejelentők igénybe tudták venni  

a 40%-os kutatásidíj-visszatérítést, ezzel jelentősen csök-

kentve szabadalmaztatási költségeiket. 

INTENSIVE INTERNATIONAL 
RELATIONS

Within the framework of international cooperation HIPO 

participated in the exercise of Member State’s rights and 

fulfilment of obligations arising from the membership of 

the European Patent Convention and the European Union, 

it was involved in international IP activities within the 

framework of the World Intellectual Property Organization 

(WIPO) and played an active role in regional and bilateral 

cooperation on intellectual property protection. 

HIPO considers it an important achievement that the 

Central-European regional international patent authority, 

namely the Visegrad Patent Institute (VPI), founded by 

the four Visegrad countries, the Czech Republic, Hungary, 

Poland, and the Slovak Republic, started its operation on 

1 July 2016. The VPI which has its seat in Budapest enables 

inventors and entrepreneurs of the participating Visegrad 

States and of certain neighbouring countries to access 

the global patent system on more advantageous terms 

than before. Patent applicants and patent attorneys show 

considerable interest in the institution. During the first 

half year of its operation it received 70 requests for inter-

national search reports and 58 patent applications, and 

issued 14 search reports. 36% of the international patent 

applications originated from Hungary. In half of the appli-

cations the applicants were able to take advantage of the 

40% reimbursement of search fees, significantly reducing 

thereby the costs of the patent granting procedure. 

Special attention was paid to the subject of the European 

patent with unitary effect and of the Unitary Patent Court 

(UPC). In this context the execution of the regulations of 

the ‘patent package’, adopted at the end of 2012, and the 

tasks preceding the entry into force of the agreement for 
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Kiemelt figyelem fordult az egységes hatályú euró-

pai szabadalom és az egységes szabadalmi bíráskodás 

reformjára. Ennek keretében folytatódott a 2012 végén 

elfogadott „szabadalmi csomag” rendeleteinek, valamint 

a 2013 elején aláírt, az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) 

létrehozására irányuló megállapodás hatálybalépését meg-

előző feladatoknak a végrehajtása. Az Európai Szabadalmi 

Szervezet Igazgatótanácsának Albizottsága elfogadta az 

egységes hatályú európai szabadalmak adminisztrációjá-

hoz szükséges és a rendszer finanszírozásához kapcsolódó 

valamennyi végrehajtási jellegű szabályzatot. Ezek szerint 

Magyarország részesedése az egységes hatályú európai 

szabadalmak fenntartási díjainak a megerősített együtt-

működésben részt vevő tagállamoknak jutó részéből 

1,48% lesz. Fontos hivatali feladat volt a nemzeti képvise-

let biztosítása az ESZB működésének előkészítéséért felelős 

grémiumok munkájában.

Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző Központjának, 

amelynek a működtetésével kapcsolatos feladatokat az 

SZTNH az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve 

látja el. A 2015. évi első két képzési modult követően 2016 

szeptemberében két képzésre került sor. 

Az ESZH-val és az EUIPO-val a megkötött kétoldalú 

megállapodások, a WIPO-val pedig az elfogadott közös 

éves munkaterv alapján folyt az együttműködés. A WIPO 

szolgáltatásait bemutató vándorszeminárium került meg-

rendezésre a Budapesten 2016. november 16-án, valamint 

„Magyar design a 21. században” (Shaping Hungary – De-

sign in the 21st Century) címmel a magyar dizájn legfris-

sebb eredményeit bemutató utazó kiállítás  megnyitására 

került sor 2016. október 5-én a WIPO közgyűléssorozata 

keretében a genfi székházban

establishing the UPC, concluded at the beginning of 2013, 

were continued also in 2016. All implementing rules need-

ed for the administration of European patents with unitary 

effect and related to the financing of the system had been 

adopted by the Select Committee of the Administrative 

Council of the European Patent Organisation. According 

to these rules Hungary’s share from the proportion of the 

maintenance fees of the European patents with unitary 

effect payable for the member states participating in the 

enhanced cooperation will be 1.48%. It was an important 

task for the Office to ensure Hungary’s due representation 

in the committees responsible for preparing the future 

work of the UPC.

Budapest is the seat of the Judge Training Centre of the 

UPC, the operation of which is ensured by HIPO in  

cooperation with the Ministry of Justice. Following the 

first two training modules in 2015, in September 2016 two 

trainings were held.  

Cooperation with the EPO and the EUIPO was based 

on bilateral agreements, and with WIPO on an adopted 

common annual work plan. On 16 November 2016 HIPO  

organised a roving seminar in Budapest to explain the 

services of WIPO, and on 5 October 2016 a travelling 

exhibition showing the latest results of Hungarian design, 

entitled Shaping Hungary – Design in the 21st Century, 

opened its doors during the series of meetings of the  

Assemblies of WIPO at its headquarters in Geneva.
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6.A SZELLEMITULAJDON-
VÉDELMI KULTÚRA 
FEJLESZTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

Sokrétű szolgáltatási, tudatosságnövelő, információszol-

gáltatási és oktatási programból választhatnak a szelle-

mitulajdon-védelem iránt érdeklődő szakmai partnerek 

és ügyfelek. Ezekkel a hivatal hozzá kíván járulni a hazai 

iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra javításához.

Kiemelt célkitűzés a hazai kis- és közepes vállalkozások 

iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása,  

tudatosságuk fejlesztése. A vállalkozók számára fontos, 

hogy vidéken is találjanak személyes konzultációra lehető-

séget adó információs pontot, vagy rendezvényt, ahol ipar-

jogvédelmi tájékoztatást kaphatnak. Az SZTNH információs 

pontot tart fenn 23 különböző szervezettel − 16 megyei, 

illetve városi kereskedelmi és iparkamarával,  

6 regionális innovációs ügynökséggel és egy szakmai 

szervezettel – együttműködésben. Ezek mellett 6 vidéki 

felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal 

(Patent Library) kooperál a hivatal.

Egy hosszú múltra visszatekintő, megújított pályázati 

konstrukció (az ún. IPARJOG pályázat) pénzügyi támoga-

tással segíti a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi 

iparjogvédelmi oltalmának megszerzését és fenntartását. 

A hivatal által szervezett közép- és felsőfokú iparjogvédel-

mi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfo-

lyamok, továbbá a céltanfolyamok az ismeretátadás és 

tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Önálló tantárgy-

ként 9 felsőoktatási intézményben került sor szellemitulaj-

don-védelmi tantárgy oktatására, továbbá 11 egyetemen 

más tantárgyakhoz kapcsolódva oktattak szellemitulaj-

don-védelmi ismereteket.

A központi ügyfélszolgálat közel 18 ezer megkeresést 

fogadott.  Az információkérés  nagyobbrészt a védjegyek 

területére irányult, de további fontos terület a szabadalmi 

információkérés, valamint a szerzői joggal és a K+F-minősí-

téssel összefüggő információkérés is.

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemitulaj-

don-védelmi kérdésekben kevésbé járatos potenciális 

ügyfeleket és a szakmai felhasználókat egyaránt képes 

megszólítani. Közel 380 ezer egyedileg azonosítható fel-

használó 1 milliónál több alkalommal kereste fel a portált, 

akik több mint 10 millió oldalt töltöttek le. A nagyközön-

séghez szóló, tudatosságnövelő honlapnak (www.szelle-

mitulajdon.hu) több mint 60 ezer látogatója volt. Önálló 

honlappal (www.hamisitasellen.hu) rendelkezik a Hamisí-

tás Elleni Testület, amelynek 11 ezer látogatója volt. 

DEVELOPING IP CULTURE, 
PROVISION OF INFORMATION

The professional partners and customers of HIPO, who are 

interested in intellectual property protection, could choose 

from a variety of services and programs of awareness 

raising, information provision and education. By offering 

these services and programs HIPO aimed to make a con-

tribution to the development of industrial property and 

copyright culture in Hungary. 

The enhancement of knowledge on industrial property 

and copyright, as well as the improvement of awareness 

of intellectual property rights of small and medium-sized 

enterprises are objectives of high importance. For entre-

preneurs it is essential that they be able to have personal 

consultation at information points or events close to them, 

in their regions, where they can be given information.  

In 2016 HIPO maintained information points in coopera-

tion with 23 different organisations, with 16 chambers of 

commerce and industry in counties and towns, 6 regional 

innovation agencies and one professional organisation.  

In addition, the Office cooperates with 6 PATLIB (Patent 

Library) centres linked to institutions of higher education 

in the countryside. 

A renewed tender opportunity, the so-called ‘Industrial 

Property’ tender, announced for the first time almost two 

decades ago, provided financial support for the acquisition 

and renewal of industrial property protection of Hungari-

an intellectual creations in Hungary and abroad. 

The intermediate and advanced level industrial property 

courses, the basic and intermediate level copyright cours-

es as well as the special purpose courses organised by the 

Office were important fora for knowledge transfer and 

awareness raising in Hungary. Industrial property as  

a separate subject was taught in 9 institutions of higher 

education, and at 11 other universities intellectual proper-

ty protection was taught linked with other subjects. 

The central customer service received nearly 18 thousand 

enquiries. Most enquiries aimed at trade mark infor-

mation, but requests for patent information, copyright 

information and for R&D assessment related information 

represented also a significant share.

The website of the Office (www.sztnh.gov.hu) offers 

valuable information both for potential clients who are 

less well informed of intellectual property matters, and for 

professional users. In 2016 the website of HIPO was visited 

more than one million times by nearly 380 thousand indi-

vidually identified users who downloaded more than 10 

million pages. The website for raising IP awareness of the 

general public (www.szellemitulajdon.hu) had more than 

60 thousand visitors. The National Board Against Counter-

feiting has its separate website (www.hamisitasellen.hu) 

which was visited by 11 thousand persons. 
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Sok érdeklődő olvassa a hatósági publikációkat tartalmazó 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő című kiadványt, 

amely elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel 

jelenik meg pdf-formátumban, elektronikus aláírással 

hitelesítve a hivatal honlapján.

Az ügyfelek számára a honlapról érhető el az e-kutatás, 

az e-iratbetekintés, az e-bejelentés és az e-nyilvántartás.  

Ezenkívül használhatják a nemzeti védjegybejelentések 

fogadására is alkalmas TM e-Filing rendszert, az elektroni-

kus védjegykutatást biztosító TMView rendszert, valamint 

az Európai Unióban oltalom alatt álló formatervezési 

mintákat tartalmazó adatbázist, a DesignView-t.

The Gazette of Patents and Trade Marks was a widely con-

sulted publication of ours; it is published electronically, in  

a PDF format on the website of the Office, authenticated 

by electronic signature and access is free of charge.

Clients can make use of the following services of the web-

site online: e-search, e-file inspection, e-filing, e-register. In 

addition, they can use TM e-Filing which is also suitable for 

receiving national trade mark applications, TMView which 

serves trade mark search, and DesignView which is the data 

base containing designs protected in the European Union. 

Szellemitulajdon-védelmi információs hálózat
Intellectual property protection information network

A központi ügyfélszolgálatra beérkezett megkeresések megoszlása
Breakdown of enquiries received by the central customer service
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General information

Használati minta
Utility models

Adatszolgáltatás
Datasupply

Egyéb
Other

K+F-minősítés
R&D assessment

Szerzői jog, jog
Copyright, Law

Miskolc

Gödöllő

Budapest

Dunaújváros

Tatabánya

Veszprém

Kaposvár

Pécs

Székesfehérvár

GyőrSopron

Szombathely

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Szolnok

Kecskemét

Szeged

14,7%

36,2%

3,9%

8,1%

3,3%

13,7%

12,3%

3,5%

4,3%

6 PATLIB-központ
6 PATLIB centres

16 Kereskedelmi és Iparkamara
16 Chambers of Commerce and Industry

6 Regionális Innovációs Ügynökség
6 Regional Innovation Agencies

Központi ügyfélszolgálat
Central Client Service

SEED-Alapítvány
SEED Foundation for Small Enterprise 
Economic Development

2015
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7.TESTÜLETEK

Számos testület segíti az SZTNH-t alapfeladatai ellátásá-

ban. Ezek közül a legfontosabbak a Magyar Formaterve-

zési Tanács,  a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Szerzői 

Jogi Szakértő Testület és az Iparjogvédelmi Szakértő 

Testület.   

A Magyar Formatervezési Tanács a dizájnkultúra erősítésé-

vel segíti a magyar nemzetgazdaság versenyképességének 

javulását. Felelős kezelője a Magyar Formatervezési Díjnak 

és a Design Management Díjnak, valamint a Moholy-Nagy 

László Formatervezési Ösztöndíjprogramnak. A tanács köz-

reműködésével szervezett Design Hét Budapest fesztivál 

nemzetközileg elismert rendezvénnyé vált fennállásának 

több mint egy évtizede alatt.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a hamis és jogsértő 

termékek kínálatának csökkentése, a jogérvényesítés haté-

konyságának növelése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

jogsértések és a hamisítás kedvezőtlen gazdasági hatása-

inak mérsékelése érdekében szabályozási koncepciókat, 

javaslatokat dolgoz ki, tudatosságnövelő képzéseket, ren-

dezvényeket, tájékoztató kampányokat szervez, felmérése-

ket végez, kutatásokat készít, együttműködést alakított ki 

a hamisítás elleni fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi 

szervezetekkel, valamint a média képviselőivel.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szerzői jogi jogvitás ügyek-

ben felmerülő szakkérdésekről ad szakvéleményt a bírósá-

gok és más hatóságok megkeresésére, illetve peren kívül 

vagy a pert megelőzően kérhetik fel a megbízók a testü-

letet szakvélemény készítésére. Az iparjogvédelmi jogvitás 

ügyekben felmerülő szakkérdésekben pedig az Iparjogvé-

delmi Szakértő Testület jár el a bíróságok és más hatóságok 

megkeresése, valamint ügyfelek megbízása alapján.

BODIES

HIPO is assisted by numerous bodies in the performance 

of its core tasks. The most important ones of these are the 

Hungarian Design Council, the National Board Against 

Counterfeiting, the Body of Experts on Copyright and the 

Body of Experts on Industrial Property.  

The Hungarian Design Council (HDC) enhances the com-

petitiveness of the Hungarian national economy through 

promoting design culture. HDC is responsible for the Hun-

garian Design Award and the Design Management Award 

competitions, as well as the Moholy-Nagy László Design 

Scholarship programme. The Design Week Budapest Festi-

val, which is organised with the cooperation of HDC,  

has earned international recognition during the more than 

ten years of its existence. 

The objective of the National Board Against Counterfeit-

ing is to reduce the supply of counterfeit and pirated prod-

ucts, to enhance the effectiveness of enforcement action 

in the fight against the infringement of IP rights and to 

mitigate the unfavourable economic impact of counterfeit-

ing and other infringements. In order to achieve the above 

objectives it drew up proposals and plans for regulation, 

organised trainings, events and information campaigns 

for awareness raising, conducted surveys, did research and 

brought about cooperation among domestic and interna-

tional stakeholders and representatives of the media.

The Body of Experts on Copyright gives expert opinions  

to the courts and other authorities on issues arising in cop-

yright legal disputes; expert opinions may also be request-

ed from the Body before the starting of legal proceedings 

or for out of court purposes. On legal disputes concerning 

industrial property rights the courts and other authorities 

may request the opinion of the Body of Experts on Industri-

al Property. The Body may give expert opinions on industri-

al property issues also at the request of interested parties.
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A közhatalmi bevételek oltalmak szerinti megoszlása
Breakdown of public authority fee revenues by titles of protection

Szabadalmi igazgatási 
szolgáltatási bevételek
Patent administration and 
services revenues

K+F hatósági minősítési 
igazgatási szolgáltatási bevételek
R&D assessment administration 
and services revenues

Formatervezésiminta-oltalmi 
igazgatási szolgáltatási bevételek
Design protection administration 
and services revenues

Használatiminta-oltalmi 
igazgatási szolgáltatási bevételek

Utility model protection 
administration and services 

revenues

Védjegyoltalmi igazgatási 
szolgáltatási bevételek

Trade mark administration and 
services revenues

Növényfajta-oltalmi igazgatási 
szolgáltatási bevételek

Plant variety protection 
administration and services revenues

Kiegészítő oltalmi 
tanúsítvánnyal kapcsolatos 

igazgatási szolgáltatási 
bevételek

Supplementary protection 
administration and services 

revenues

Szerzői jogi vonatkozású 
igazgatási szolgáltatási bevételek
Revenues from official activity 
related to copyright

72,7%

0,4%

1,2%
1,7%

1,2%

0,6%

0,5%

21,7%

8.GAZDÁLKODÁS

Az SZTNH a feladatai ellátásához szükséges kiadások 

fedezetét önfinanszírozó módon gazdálkodva, minisz-

teri rendeletekben meghatározott mértékű igazgatási 

szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból, a hivatalt 

megillető nemzetközi eljárási díjakból és egyezményalapú 

bevételekből, a szolgáltatások ellenértékéből, valamint 

egyéb bevételekből biztosította.

A hivatal tényleges bevétele 4,2 milliárd Ft-ot,  tényleges 

kiadása pedig 4,1 milliárd Ft-ot tett ki 2016-ban.  A bevéte-

lek legnagyobb részét (87,7%) az ún. közhatalmi bevéte-

lek alkották. Ezek döntő részét (72,7%-át) a szabadalmi 

igazgatási és szolgáltatási bevételek, valamint (21,7 %-át) 

a védjegyoltalmi és szolgáltatási bevételek adták.

ECONOMIC MANAGEMENT

HIPO covered the expenditures necessary for the perfor-

mance of its tasks in self-financing manner from adminis-

trative service, maintenance and renewal fees regulated 

in ministerial decrees, from revenues due to it for interna-

tional proceedings, from revenues based on agreements, 

from consideration paid for services performed by the 

Office, as well as from other revenues. 

In 2016 the revenues of the Office amounted to  

HUF 4.2 billion and its expenditures to HUF 4.1 billion.  

The greatest part (87.7%) of the revenues came from 

so-called public authority revenues. Most of the public 

authority revenues were made from patent administration 

and services revenues (73.1%) and trade mark administra-

tion and services revenues (21.8 %).
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DEPARTMENT
Kóczánné Pásztor Györgyi
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FŐOSZTÁLY
INNOVATION SUPPORT AND 
INFORMATION DEPARTMENT
Dr. Németh Gábor

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL FOR 
FINANCIAL AFFAIRS
Horváth Zoltán

ELNÖK
PRESIDENT
Dr. Łuszcz Viktor

VEGYÉSZETI ÉS 
BIOTECHNOLÓGIAI 
OSZTÁLY
CHEMISTRY AND 
BIOTECHNOLOGY SECTION

ÁTVEVŐHIVATALI ÉS 
HATÓSÁGI PUBLIKÁCIÓS 
OSZTÁLY
RECEIVING AND OFFICIAL 
PUBLICATION SECTION

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI 
OSZTÁLY
FINANCE AND 
ACCOUNTING SECTION

ÜGYVITELFEJLESZTÉSI 
OSZTÁLY
OFFICE MANAGEMENT 
DEVELOPMENT SECTION

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
COOPERATION AND 
INFORMATION SECTION

GYÓGYSZER- ÉS 
AGRÁRKÉMIAI OSZTÁLY
PHARMACEUTICALS AND 
AGROCULTURE SECTION

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CUSTOMER SERVICE

LÉTESÍTMÉNY- 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
FACILITY MANAGEMENT 
SECTION

INFOKOMMUNIKÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
INFOCOMMUNICATION 
SERVICES SECTION

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS OSZTÁLY
RESEARCH, DEVELOPMENT 
AND INNOVATION SECTION

VILLAMOSSÁGI OSZTÁLY
ELECTRICITY SECTION

MECHANIKAI OSZTÁLY
MECHANICS SECTION

FEJLESZTÉSI ÉS  
INNOVÁCIÓTÁMOGATÁSI 
ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT FOR 
DEVELOPMENT AND 
INNOVATION SUPPORT
Kállayné Dr. Csik Ildikó
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ANNEX
Organisation chart of the Hungarian Intellectual Property Office

Az Elnökségi Kabinet személyi állományába tartozóan működik: az ISO minőségirányítás, az információbiztonsági vezető, az integritás tanácsadó, a jogtanácsos,  
a kommunikációs főtanácsadó, a honlap főszerkesztő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa titkársága.
ISO Quality Management, Head of Information Security, Integrity Adviser, Legal Counsellor, Head of Press Relations,  
Chief WEB Editor and Secretariat of the National Intellectual Property Council operate within the Cabinet of the President.
A fejlesztési és innovációtámogatási elnökhelyettes irányítása alá tartozik: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága. 
The Secretariat of the National Board Against Counterfeiting is under the direction of the Vice-President for Development and Innovation Support.
A Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Magyar Formatervezési Tanács irodája. 
The Hungarian Design Council operates within the Innovation Support and Information Department

NEMZETKÖZI FŐOSZTÁLY
LEGAL AND INTERNATIONAL 
DEPARTMENT
Dr. Baticz Csaba

VÉDJEGY ÉS MINTAOLTALMI 
FŐOSZTÁLY
TRADE MARK, MODEL AND 
DESIGN DEPARTMENT
Dr. Csiky Péter

SZERZŐI JOGI FŐOSZTÁLY
COPYRIGHT DEPARTMENT
Dr. Lábody Péter

ELNÖKSÉGI KABINET 
CABINET OF THE PRESIDENT
Dr. Péntek Gábor

JOGI FŐIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL FOR 
LEGAL AFFAIRS
Dr. Jókúti András

NEMZETI VÉDJEGYOSZTÁLY
NATIONAL TRADE MARK 
SECTION

SZERZŐI JOGI HATÓSÁGI 
OSZTÁLY
COPYRIGHT 
ADMINISTRATION SECTION

IPARJOGVÉDELMI JOGI 
OSZTÁLY
INDUSTRIAL PROPERTY 
LAW SECTION

NEMZETKÖZI 
VÉDJEGYOSZTÁLY
INTERNATIONAL TRADE 
MARK SECTION

NEMZETKÖZI SZERZŐI JOGI 
OSZTÁLY
INTERNATIONAL COPYRIGHT 
SECTION

IPARJOGVÉDELMI 
LASTROMVEZETÉSI OSZTÁLY
INDUSTRIAL PROPERTY 
REGISTRY SECTION

HUMÁNPOLITIKAI ÖNÁLLÓ 
OSZTÁLY
HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT SECTION
Pető Ildikó

MINTAOLTALMI OSZTÁLY
MODEL AND DESIGN 
SECTION

NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI OSZTÁLY
INTERNATIONAL 
COOPERATION SECTION
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